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VYHLÁŠKA 

 ze dne 26. června 2015  

 

o podrobnostech úřednické zkoušky  

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 

 

§ 1 

 

  Obsah, rozsah a způsob provedení obecné části úřednické zkoušky  

 

(1) Státní zaměstnanec nebo osoba, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního 

poměru, (dále jen „zkoušený“) koná obecnou část úřednické zkoušky formou písemného 

testu. Písemný test obsahuje 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu 

zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otázce jsou 

přiřazeny 3 odpovědi, z nichž 1 je správná. Písemný test trvá 60 minut.  

  

(2) Ministerstvo vnitra vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 1 

v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních předpisů uvedených 

v příloze č. 1 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům 

uvedeným v této příloze. 

 

§ 2 

 

Obsah, rozsah a způsob provedení zvláštní části úřednické zkoušky  

 

(1) Zkoušený koná zvláštní část úřednické zkoušky formou ústních odpovědí 

na 3 zkušební otázky, které si vylosuje ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část 

úřednické zkoušky trvá zpravidla nejdéle 60 minut a zahrnuje přípravu, která trvá nejméně 15 

minut, nejvíce však 30 minut.  

 

(2) Ústřední správní úřad vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 

1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení 

vlády, jiných dokumentů a požadavků uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, případně 

i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze. 

 

§ 3 

 

Hodnocení úřednické zkoušky 

 

(1) Každá část úřednické zkoušky se hodnotí samostatně.  

 

(2) Zkoušený, který v obecné části úřednické zkoušky správně zodpoví alespoň 22 

zkušebních otázek obsažených v písemném testu, se hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném 

případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“. Zkoušený se z obecné části úřednické zkoušky 

nehodnotí, koná-li další zvláštní část úřednické zkoušky a již úspěšně složil obecnou část 

úřednické zkoušky.  

 

(3) Zkoušený, který se ve zvláštní části úřednické zkoušky hodnotí výrokem 

„vyhověl“ alespoň u 2 ze 3 vylosovaných zkušebních otázek, se ve zvláštní části úřednické 

zkoušky celkově hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem 

„nevyhověl“.  
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(4) Zkoušený se dále v obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky hodnotí výrokem 

„nevyhověl“, pokud 

 

a) v průběhu obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky použije nedovolenou pomůcku,  

 

b) od obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky odstoupí, nebo 

 

c) se k obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky bez řádné omluvy nedostaví. 

 

(5) Zkušební komise učiní o tom, že nastala skutečnost podle odstavce 4, záznam 

do protokolu o průběhu úřednické zkoušky. 

 

(6) Úřednická zkouška je vykonána úspěšně, jestliže je zkoušený hodnocen výrokem 

„vyhověl“ v obecné i zvláštní části úřednické zkoušky. Vzor osvědčení o úspěšném vykonání 

úřednické zkoušky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Vzor zprávy o neúspěšném 

vykonání úřednické zkoušky je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

 

§ 4 

 

Další náležitosti úřednické zkoušky 

 

(1) Zkoušený koná obecnou část a zvláštní část úřednické zkoušky zpravidla v jednom 

dni v místě, kde zasedá zkušební komise. Koná-li zkoušený pouze obecnou část úřednické 

zkoušky, může ji konat v rámci úřednické zkoušky i pro jiný obor státní služby, než ve kterém 

vykonává státní službu. 

 

(2) Zkoušený může při úřednické zkoušce používat nekomentované úplné znění 

mezinárodní smlouvy, právního předpisu nebo služebního předpisu. 

 

(3) Zkušební komise vyhotoví o průběhu úřednické zkoušky protokol, jehož vzor je 

uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Zkušební komise seznámí zkoušeného s hodnocením 

úřednické zkoušky nebo její části po jejím vykonání.  

   

§ 5 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

 

 

 

Ministr: 

Milan Chovanec, v. r. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.    /2015 Sb. 

 

Mezinárodní smlouvy, právní předpisy a služební předpisy  

pro tvorbu zkušebních otázek k obecné části úřednické zkoušky 

 

I. Mezinárodní smlouvy 

 

a) Smlouva o Evropské unii, 

 

b) Smlouva o fungování Evropské unie, 

 

c) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii 

 

 

II. Právní předpisy  
 

a) Ústava České republiky, 

 

b) Listina základních práv a svobod, 

 

c) zákon o územním členění státu, 

 

d) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

 

e) zákon o právu petičním, 

 

f) zákon o přestupcích, 

 

g) zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, 

 

h) zákon o Ústavním soudu, 

 

i) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem, 

 

j) zákon o svobodném přístupu k informacím, 

 

k) zákon o ochraně osobních údajů, 

 

l) obecní zřízení, 

 

m) krajské zřízení, 

 

n) zákon o hlavním městě Praze, 

 

o) rozpočtová pravidla, 

 

p) zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

 

q) zákon o informačních systémech veřejné správy, 

 

r) zákon o finanční kontrole, 
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s) soudní řád správní, 

 

t) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, 

 

u) zákon o archivnictví a spisové službě, 

 

v) správní řád, 

 

w) zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

 

x) zákoník práce, 

 

y) občanský zákoník, 

 

z) kontrolní řád, 

 

za) zákon o státní službě 

 

 

III. Služební předpisy 

 

Etický kodex státního zaměstnance 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č.    /2015 Sb. 

 

Mezinárodní smlouvy, právní předpisy, služební předpisy,  

usnesení vlády, jiné dokumenty a požadavky pro tvorbu zkušebních otázek  

ke zvláštní části úřednické zkoušky  

 

Obor státní služby Požadovaný rozsah znalostí 

Finance a) zákon o cenách, 

b) zákon o působnosti orgánů České republiky 

v oblasti cen, 

c) zákon o účetnictví, 

d) zákon o oceňování majetku, 

e) rozpočtová pravidla, 

f) zákon o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, 

g) zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, 

h) zákon o finanční kontrole, 

i) zákon o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí, 

j) zákon o veřejných zakázkách, 

k) kontrolní řád, 

l) výměr Ministerstva financí, kterým se 

na příslušný kalendářní rok vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami 

Daně, poplatky a jiná 

obdobná peněžitá plnění 

a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 

12. října 1992, kterým se vydává celní kodex 

Společenství, 

b) zákon o loteriích a jiných podobných hrách, 

část týkající se odvodu z loterií a jiných 

podobných her, 

c) zákon o účetnictví, 

d) zákon o místních poplatcích, 

e) zákon o soudních poplatcích, 

f) zákon o dani z nemovitých věcí, 

g) zákon o daních z příjmů, 

h) zákon o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, 

i) celní zákon, 

j) zákon o dani silniční, 

k) zákon o oceňování majetku, 

l) zákon o rozpočtovém určení daní, 

m) zákon o spotřebních daních, 

n) zákon o dani z přidané hodnoty, 

o) zákon o správních poplatcích, 

p) zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 

týkající se daně ze zemního plynu a některých 

dalších plynů, daně z pevných paliv a daně 

z elektřiny, 

q) daňový řád, 
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r) zákon o Finanční správě České republiky, 

s) zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání 

některých finančních pohledávek, 

t) zákon o Celní správě České republiky, 

u) zákon o mezinárodní spolupráci při správě 

daní, 

v) zákon o povinném značení lihu, 

w) zákonné opatření Senátu o dani z nabytí 

nemovitých věcí, 

x) zákon o výměně informací o finančních účtech 

se Spojenými státy americkými pro účely 

správy daní, 

y) české účetní standardy 

Audit a) rozpočtová pravidla, 

b) zákon majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, 

c) zákon o finanční kontrole, 

d) kontrolní řád, 

e) mezinárodní standardy pro profesní praxi 

interního auditu (IIA), 

f) mezinárodní rámec profesní praxe interního 

auditu 

Hospodaření s majetkem 

státu a jeho privatizace 

a) zákon o působnosti orgánů České republiky 

ve věcech převodů vlastnictví státu k některým 

věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, 

b) zákon o mimosoudních rehabilitacích, 

c) zákon o podmínkách převodu majetku státu 

na jiné osoby, 

d) zákon o přechodu některých věcí z majetku 

České republiky do vlastnictví obcí, 

e) zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, 

f) zákon o účetnictví, 

g) zákon, kterým se upravují některé otázky 

související se zákonem o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, 

h) zákon o státním podniku, 

i) zákon o oceňování majetku, 

j) zákon o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, 

k) zákon o finanční kontrole, 

l) zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, 

m) zákon o zrušení Fondu národního majetku, 

n) občanský zákoník, 

o) kontrolní řád, 

p) zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, 

q) zákon o Státním pozemkovém úřadu, 

r) katastrální zákon, 

s) usnesení vlády o Zásadách postupu 
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při dokončování privatizace podle zákonů 

č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 

státu na jiné osoby a č. 178/2005 Sb., o zrušení 

Fondu národního majetku České republiky 

a o působnosti Ministerstva financí při privati-

zaci majetku České republiky 

Finanční a ekonomická 

spolupráce se zahraničím  

a) Smlouva o Evropské unii, 

b) Smlouva o fungování Evropské unie, 

c) Smlouva zakládající Evropský mechanismus 

stability, 

d) Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě 

v hospodářské a měnové unii, 

e) jednací řád Rady Evropské unie, 

f) rozpočtová pravidla,  

g) všeobecný přehled o systému mezinárodních 

organizací a členství České republiky 

v hlavních mezinárodních organizacích, 

h) všeobecný přehled o zahraniční pomoci, 

finanční mechanismy a znalost finančního 

a projektového managementu, 

i) všeobecný přehled o problematice mezinárodní 

rozvojové spolupráce (zejména Evropská unie, 

Organizace spojených národů, Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

Loterie a jiné podobné 

hry  

a) zákon o loteriích a jiných podobných hrách, 

b) zákon o ochraně spotřebitele, 

c) zákon o regulaci reklamy, 

d) zákon o omezení plateb v hotovosti,  

e) zákon o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, 

f) zákon o Finanční správě České republiky,  

g) kontrolní řád, 

h) doporučení Evropské komise ze dne 

14. července 2014 o zásadách pro ochranu 

spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her 

online a pro prevenci hraní hazardních her 

online nezletilými osobami 

Finanční trh a) zákon o bankách, 

b) zákon o České národní bance, 

c) zákon o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření, 

d) zákon o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, 

e) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

f) zákon o finančním arbitrovi, 

g) zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí, 

h) zákon o podnikání na kapitálovém trhu, 

i) zákon o platebním styku, 

j) zákon o pojišťovnictví, 
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k) zákon o spotřebitelském úvěru, 

l) zákon o oběhu bankovek a mincí, 

m) zákon o doplňkovém penzijním spoření, 

n) zákon o investičních společnostech a inves- 

tičních fondech, 

o) legislativní pravidla vlády 

Ekonomická ochrana stá-

tu  

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách 

peněžní hotovosti vstupující do Společenství 

nebo je opouštějící, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 

o informacích o plátci doprovázejících převody 

peněžních prostředků, 

c) trestní řád,  

d) zákon o omezení plateb v hotovosti, 

e) zákon o provádění mezinárodních sankcí, 

f) zákon o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, 

g) trestní zákoník, 

h) daňový řád, 

i) zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim 

Zahraniční vztahy a služ-

ba 

a) Charta Spojených národů, 

b) Statut Mezinárodního soudního dvora, 

c) Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, 

d) Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, 

e) Vídeňská úmluva o smluvním právu, 

f) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace 

(WTO), 

g) Severoatlantická smlouva, 

h) Římský statut Mezinárodního trestního soudu, 

i) Smlouva o Evropské unii, 

j) Smlouva o fungování Evropské unie, 

k) Smlouva o založení Evropského společenství 

pro atomovou energii, 

l) Listina základních práv Evropské unie, 

m) Smlouva o přistoupení České republiky 

k Evropské unii, 

n) nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 

15. března 2001, kterým se stanoví seznam 

třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít 

při překračování vnějších hranic vízum, jakož 

i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci 

jsou od této povinnosti osvobozeni, 

o) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se 

stanoví kodex Společenství o pravidlech 

upravujících přeshraniční pohyb osob 

(Schengenský hraniční kodex), 

p) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
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č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu 

Společenství o vízech (vízový kodex), 

q) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 

občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 

svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, o změně nařízení (EHS) 

č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 

75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 

90/365/EHS a 93/96/EHS, 

r) rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 

o organizaci a fungování Evropské služby 

pro vnější činnost (2010/427/EU), 

s) jednací řád Evropské Komise, 

t) jednací řád Evropského parlamentu, 

u) jednací řád Rady Evropské unie, 

v) jednací řád Evropské rady, 

w) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, 

x) zákon o pobytu cizinců na území České 

republiky, 

y) zákon o svobodném přístupu k informacím, 

z) zákon o zahraniční rozvojové spolupráci 

a humanitární pomoci poskytované do zahra-

ničí, 

za) statut vládního zmocněnce pro zastupování 

České republiky před Soudním dvorem 

Evropských společenství a Soudem prvního 

stupně, 

zb) směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní 

projednávání a ukončování platnosti mezi-

národních smluv, 

zc) směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních 

smluv v rámci Evropské unie a k jejich 

vnitrostátnímu projednávání, 

zd) statut Výboru pro Evropskou unii,  

ze) jednací řád Výboru pro Evropskou unii 

na vládní úrovni, 

zf) jednací řád Výboru pro Evropskou unii 

na pracovní úrovni, 

zg) dohoda mezi Ministerstvem průmyslu 

a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí 

o zásadách spolupráce při zajišťování podpory 

exportu a ekonomické diplomacie České 

republiky, včetně prováděcích dohod, 

zh) koncepce jednotné prezentace České republiky 

Školství, výchova a vzdě- 

lávání  

a) zákon o vysokých školách, 

b) zákon o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením, 

c) zákon o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně výchovné péči ve školských 
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zařízeních, 

d) školský zákon, 

e) zákon o pedagogických pracovnících, 

f) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

g) strategie vzdělávací politiky České republiky, 

h) dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky 

Mládež, tělovýchova 

a sport  

a) zákon o podpoře sportu, 

b) školský zákon, 

c) zákon o pedagogických pracovnících, 

d) koncepce podpory mládeže, 

e) koncepce podpory rozvoje nadání a péče 

o nadané 

Výzkum, vývoj a inovace a) zákon o Akademii věd České republiky, 

b) zákon o vysokých školách, 

c) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, 

d) zákon o veřejných výzkumných institucích 

Umění a) zákon o Národní galerii v Praze, 

b) zákon o neperiodických publikacích, 

c) tiskový zákon, 

d) autorský zákon, 

e) zákon o některých druzích podpory kultury 

Ochrana kulturního dě-

dictví, státní památková 

péče a péče o sbírky 

muzejní povahy 

a) Úmluva na ochranu kulturních statků 

za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní, 

b) Úmluva o ochraně světového kulturního 

a přírodního dědictví, 

c) Úmluva o ochraně architektonického dědictví 

Evropy, 

d) Úmluva o ochraně archeologického dědictví 

Evropy, 

e) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu 

kulturních statků za ozbrojeného konfliktu 

z roku 1954, 

f) Úmluva o zachování nemateriálního kulturního 

dědictví,  

g) zákon o Národní galerii v Praze, 

h) zákon o státní památkové péči, 

i) zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní 

hodnoty, 

j) zákon o ochraně sbírek muzejní povahy, 

k) zákon o navracení nezákonně vyvezených 

kulturních statků, 

l) zákon o vývozu některých kulturních statků 

z celního území Evropských společenství, 

m) zákon o některých druzích podpory kultury 

Kulturně výchovná čin-

nost, správa ve věcech 

knihovnických a infor-

mačních služeb 

a) knihovní zákon, 

b) zákon o dobrovolnické službě, 

c) zákon o některých druzích podpory kultury 

Církve a náboženské a) zákon o církvích a náboženských společ-
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společnosti nostech, 

b) zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi 

Ochrana práv duševního 

vlastnictví  

a) směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 

o koordinaci určitých předpisů týkajících se 

autorského práva a práv s ním souvisejících 

při družicovém vysílání a kabelovém přenosu, 

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní 

ochraně databází, 

c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES ze dne 22. května 2001 

o harmonizaci určitých aspektů autorského 

práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti, 

d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu 

na opětný prodej ve prospěch autora originálu 

uměleckého díla, 

e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 

o dodržování práv duševního vlastnictví, 

f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu 

na pronájem a půjčování a o některých právech 

v oblasti duševního vlastnictví souvisejících 

s autorským právem, 

g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době 

ochrany autorského práva a určitých práv s ním 

souvisejících, 

h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní 

ochraně počítačových programů, 

i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých 

povolených způsobech užití osiřelých děl, 

j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní 

správě autorského práva a práv s ním 

souvisejících a udělování licencí pro více 

území k právům k užití hudebních děl on-line 

na vnitřním trhu, 

k) autorský zákon, 

l) občanský zákoník 

Média, audiovize, regula-

ce vysílání 

a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a správních 

předpisů členských států upravujících 

poskytování audiovizuálních mediálních služeb 

(směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách), 
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b) zákon o České televizi, 

c) zákon o Českém rozhlasu, 

d) zákon o České tiskové kanceláři, 

e) zákon o regulaci reklamy, 

f) tiskový zákon, 

g) zákon o provozování rozhlasového a tele-

vizního vysílání, 

h) zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, 

i) zákon o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání, 

j) zákon o audiovizi 

Nepojistné sociální dáv-

kové systémy 

a) zákon o státní sociální podpoře, 

b) zákon o sociálně-právní ochraně dětí, část 

týkající se dávek pěstounské péče, 

c) zákon o sociálních službách, část týkající se 

příspěvku na péči jako nepojistné sociální 

dávky a sociálního poradenství, 

d) zákon o životním a existenčním minimu, 

e) zákon o pomoci v hmotné nouzi, 

f) zákon o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením 

Sociální služby a sociální 

práce 

zákon o sociálních službách 

Sociálněprávní ochrana 

dětí a rodinná politika 

a) zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 

b) zákon o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině 

Sociální pojištění a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 

č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení, 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném 

pohybu pracovníků uvnitř Unie, 

d) zákon o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, 

e) zákon o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

f) zákon o důchodovém pojištění, 

g) zákon o nemocenském pojištění, 

h) zákoník práce, část týkající se náhrady mzdy, 

platu nebo odměny z dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr při dočasné pracovní 

neschopnosti 

Lékařská posudková služ-

ba 

a) zákon o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, 

b) zákon o důchodovém pojištění, 

c) zákon o zaměstnanosti, 

d) zákon o sociálních službách, 
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e) zákon o nemocenském pojištění, 

f) zákon o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením 

Zaměstnanost a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 

č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení, 

c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně 

zaměstnanců v případě platební neschopnosti 

zaměstnavatele, 

d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 

o agenturním zaměstnávání, 

e) zákon o ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele,  

f) zákon o zaměstnanosti, 

g) zákon o inspekci práce, 

h) zákoník práce, 

i) kontrolní řád 

Pracovněprávní vztahy  a) zákon o kolektivním vyjednávání, 

b) zákoník práce 

Platy, mzdy a jiné odmě-

ny za práci 

a) zákon o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci 

a některých státních orgánů a soudců 

a poslanců Evropského parlamentu, 

b) zákon o platu a některých dalších náležitostech 

státních zástupců, 

c) zákon o vojácích z povolání, 

d) zákon o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, 

e) zákoník práce, 

f) zákon o státní službě 

Bezpečnost práce a) zákon o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce, 

b) zákon o inspekci práce, 

c) zákoník práce, 

d) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

e) národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

Zdravotnictví a ochrana 

zdraví  

a) Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti 

lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie 

a medicíny, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č.178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky 

potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad 
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pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 

týkající se bezpečnosti potravin, 

c) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 

č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004, o hygieně 

potravin, 

d) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 

č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 

kontrolách za účelem ověření dodržování 

právních předpisů týkajících se krmiv 

a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých 

životních podmínkách zvířat, 

e) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 

č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 

o materiálech a předmětech určených pro styk 

s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS 

a 89/109/EHS, 

f) nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 

15. listopadu 2005 o mikrobiologických 

kritériích pro potraviny, 

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky, 

o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 

Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 

76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, 

h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 

o kosmetických přípravcích, 

i) zákon o umělém přerušení těhotenství, 

j) zákon o České lékařské komoře, České 

stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře, 

k) zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České 

republiky, 

l) zákon o resortních, oborových, podnikových 

a dalších zdravotních pojišťovnách, 

m) zákon o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění, 

n) zákon o ochraně spotřebitele, 

o) zákon o veřejném zdravotním pojištění, 

p) zákon o potravinách a tabákových výrobcích, 

q) zákon o návykových látkách,  

r) zákon o ochraně veřejného zdraví,  

s) lázeňský zákon,  

t) zákon o pohřebnictví, 

u) zákon o podmínkách uvádění biocidních 

přípravků a účinných látek na trh,  

v) transplantační zákon,  
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w) zákon o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,  

x) zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních, 

y) zákon o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami,  

z) zákon o prevenci závažných havárií, 

za) zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, 

zb)  zákon o léčivech, 

zc)  zákon o lidských tkáních a buňkách,  

zd)  chemický zákon, 

ze)  zákon o zdravotních službách,  

zf)  zákon o specifických zdravotních službách,  

zg)  zákon o zdravotnické záchranné službě,  

zh)  zákon o prekursorech drog,  

zi)  zákon o zdravotnických prostředcích 

Legislativa a právní čin-

nost 

a) Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod, 

b) Ústava České republiky, 

c) Listina základních práv a svobod, 

d) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, 

e) trestní řád,  

f) občanský soudní řád,  

g) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, 

h) zákon o přestupcích, 

i) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

j) zákon o jednacím řádu Senátu, 

k) zákon o odpovědnosti za výkon veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem, 

l) zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních 

smluv, 

m) soudní řád správní, 

n) správní řád, 

o) legislativní pravidla vlády, 

p) jednací řád vlády, 

q) obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA), 

r) metodické pokyny pro zajišťování prací 

při plnění legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v Evropské unii, 

s) směrnice vlády o postupu při nakládání 

s dokumenty Rady a jinými dokumenty 

Evropské unie, projednávání záležitostí 

Evropské unie v Senátu a Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky 

a přípravě českého jazykového znění právních 
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aktů (směrnice o nakládání s dokumenty 

Evropské unie), 

t) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) 

Lidská práva a) Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, 

b) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech, 

c) Úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace, 

d) Úmluva o právech dítěte,  

e) Úmluva proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání, 

f) Úmluva o odstranění všech forem diskriminace 

žen,  

g) Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením, 

h) Úmluva o lidských právech a biomedicíně, 

i) Rámcová úmluva o právech národnostních 

menšin, 

j) Evropské charta regionálních či menšinových 

jazyků, 

k) Evropská úmluva o zabránění mučení 

a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání, 

l) Evropská úmluva o ochraně lidských práv, 

m) Evropská sociální charta, 

n) Ústava České republiky, 

o) Listina základních práv a svobod, 

p) zákon o právech příslušníků národnostních 

menšin, 

q) antidiskriminační zákon 

Vnitřní pořádek a bezpeč-

nost státu  

a) Úmluva Organizace spojených národů proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu, 

b) Úmluva o počítačové kriminalitě, 

c) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,  

d) zákon o přestupcích, 

e) zákon o azylu, 

f) zákon o pobytu cizinců na území České 

republiky, 

g) trestní řád,  

h) zákon o obecní policii, 

i) zákon o zbraních a střelivu, 

j) zákon o ochraně státních hranic, 

k) zákon o Policii České republiky, 

l) trestní zákoník, 

m) zákon o kybernetické bezpečnosti, 

n) bezpečnostní strategie České republiky,  

o) strategie České republiky pro boj proti 

terorismu, 

p) koncepce boje proti extremismu, 

q) národní strategie protidrogové politiky, 
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r) koncepce boje proti organizovanému zločinu, 

s) strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie, 

t) strategie Evropské unie pro boj proti terorismu 

Krizové řízení, ochrana 

obyvatelstva a integrova-

ný záchranný systém  

a) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, 

b) zákon o požární ochraně, 

c) zákon o ozbrojených silách České republiky, 

d) zákon o zajišťování obrany České republiky, 

e) zákon o Hasičském záchranném sboru České 

republiky, 

f) zákon o integrovaném záchranném systému, 

g) krizový zákon,  

h) zákon o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy, 

i) zákon o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, 

j) zákon o kybernetické bezpečnosti,  

k) branný zákon, 

l) koncepce ochrany obyvatelstva, 

m) komplexní strategie České republiky k řešení 

problematiky kritické infrastruktury, 

n) národní strategie kybernetické bezpečnosti, 

o) strategie Evropské unie ke kybernetické 

bezpečnosti 

Systém veřejné správy a) Ústava České republiky, 

b) Listina základních práv a svobod, 

c) ústavní zákon o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků, 

d) zákon o územním členění státu, 

e) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, 

f) obecní zřízení, 

g) krajské zřízení, 

h) zákon o hlavním městě Praze, 

i) zákon o finanční kontrole, 

j) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním 

úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působ-

ností, 

k) zákon o rozpočtovém určení daní, 

l) koncepce dokončení reformy veřejné správy, 

m) strategický rámec rozvoje veřejné správy 

a navazující implementační plány 

Všeobecná vnitřní správa a) nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 

13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní 

a biometrické prvky v cestovních pasech 

a cestovních dokladech vydávaných členskými 

státy, 

b) Ústava České republiky, 

c) Listina základních práv a svobod, 

d) ústavní zákon o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků, 

e) zákon o právu shromažďovacím, 

f) zákon o sdružování v politických stranách 
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a v politických hnutích, 

g) zákon o státních symbolech České republiky,  

h) zákon o územním členění státu, 

i) zákon o přestupcích, 

j) zákon o volbách do Parlamentu České 

republiky, 

k) zákon o občanských průkazech, 

l) zákon o cestovních dokladech, 

m) obecní zřízení, 

n) krajské zřízení, 

o) zákon o volbách do zastupitelstev krajů, 

p) zákon o evidenci obyvatel, 

q) zákon o matrikách, jménu a příjmení, 

r) zákon o hlavním městě Praze, 

s) zákon o veřejných sbírkách, 

t) zákon o státních hranicích, 

u) zákon o užívání státních symbolů České 

republiky, 

v) zákon o volbách do zastupitelstev obcí, 

w) soudní řád správní, 

x) zákon o dobrovolnické službě, 

y) zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním 

úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působ-

ností, 

z) zákon o volbách do Evropského parlamentu, 

za)  zákon o soudnictví ve věcech mládeže,  

zb)  správní řád, 

zc)  zákon o ověřování, 

zd)  zákon o registrovaném partnerství, 

ze)  trestní zákoník, 

zf)  zákon o základních registrech, 

zg) zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, 

zh) kontrolní řád, 

zi)  zákon o volbě prezidenta republiky, 

zj)  zákon o státním občanství České republiky, 

zk) zákon o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob 

Archivnictví a spisová 

služba 

a) zákon o ochraně osobních údajů, 

b) zákon o archivnictví a spisové službě,  

c) správní řád,  

d) zákon o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, 

e) kontrolní řád 

Informační a komunikač-

ní technologie 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 

o elektronické identifikaci a službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES, 

b) zákon o ochraně osobních údajů, 

c) zákon o elektronickém podpisu, 
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d) zákon o informačních systémech veřejné 

správy, 

e) zákon o archivnictví a spisové službě, 

f) zákon o elektronických komunikacích, 

g) zákon o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, 

h) zákon o základních registrech, 

i) zákon o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob, 

j) zákon o kybernetické bezpečnosti 

Energetika  a) atomový zákon, 

b) zákon o hospodaření energií, 

c) energetický zákon, 

d) zákon o pohonných hmotách, 

e) zákon o podporovaných zdrojích energie, 

f) koncepce nakládání s radioaktivními odpady 

a s vyhořelým jaderným palivem v České 

republice, 

g) národní akční plán energetické účinnosti České 

republiky, 

h) národní akční plán na zvýšení jaderné 

bezpečnosti, 

i) národní akční plán České republiky pro energii 

z obnovitelných zdrojů, 

j) státní energetická koncepce 

Surovinová politika a) horní zákon, 

b) zákon o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, 

c) zákon o geologických pracích, 

d) stavební zákon, 

e) zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě 

nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi 

pravomocí států, 

f) zákon o nakládání s těžebním odpadem 

Průmysl a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky, 

o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 

Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 

76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 

o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 

č. 1907/2006, 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské 
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statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) 

č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se 

vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému 

úřadu Evropských společenství, nařízení Rady 

(ES) č. 322/97 o statistice Společenství 

a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, 

kterým se zřizuje Výbor pro statistické 

programy Evropských společenství, 

d) zákon na ochranu zvířat proti týrání, 

e) zákon o státní statistické službě, 

f) zákon o technických požadavcích na výrobky, 

g) zákon o obalech, 

h) zákon o integrované prevenci, 

i) zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

j) stavební zákon, 

k) chemický zákon, 

l) zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem, 

m) kodex evropské statistiky 

Stavebnictví a) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 

č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS, 

b) zákon o technických požadavcích na výrobky, 

c) zákon o veřejných zakázkách, 

d) stavební zákon 

Licence a jiná povolení 

v oblasti zahraničního 

obchodu 

a) nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 

5. května 2009, kterým se zavádí režim 

Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, 

zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se 

provádí článek 10 protokolu Organizace 

spojených národů proti nedovolené výrobě 

střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva 

a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu 

Organizace spojených národů proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu 

(protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví 

vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit 

střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva, 

c) předpisy Evropské unie upravující dovoz 

určitých výrobků do Evropské unie, 

d) zákon o zahraničním obchodu s vojenským 

materiálem, 

e) zákon, jímž se provádí režim Evropských 

společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, 

zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, 

f) zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž 

držení se v České republice omezuje 

z bezpečnostních důvodů, 

g) zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo 
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být použito pro výkon trestu smrti, mučení 

nebo jiné kruté, nelidské či ponižující 

zacházení nebo trestání, a o poskytování 

technické pomoci s tímto zbožím související 

Podnikání a živnosti  a) živnostenský zákon, 

b) zákon o živnostenských úřadech, 

c) zákon o regulaci reklamy, 

d) strategie mezinárodní konkurenceschopnosti,  

e) koncepce podpory malých a středních 

podnikatelů 

Ochrana spotřebitele a tr-

hu  

a) zákon o České obchodní inspekci, 

b) zákon o metrologii, 

c) puncovní zákon, 

d) zákon o ochraně spotřebitele, 

e) zákon o orgánech státní správy České republiky 

v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých 

kovů, 

f) zákon o technických požadavcích na výrobky, 

g) zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem, 

h) zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva 

a pyrotechnických předmětů a o zacházení 

s některými pyrotechnickými výrobky, 

i) zákon o obecné bezpečnosti výrobků, 

j) zákon o omezení nočního provozu zastaváren 

a některých jiných provozoven v noční době, 

k) zákon o spotřebitelském úvěru, 

l) priority spotřebitelské politiky České republiky, 

m) národní politika kvality 

Obchod a mezinárodní 

ekonomické vztahy  

a) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, 

b) Smlouva o Evropské unii, 

c) Smlouva o fungování Evropské unie, 

d) směrnice 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu, 

e) směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní 

projednávání a ukončování platnosti 

mezinárodních smluv, 

f) Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu 

a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí 

o zásadách spolupráce při zajišťování podpory 

exportu a ekonomické diplomacie České 

republiky, 

g) exportní strategie České republiky, 

h) manuál ekonomického diplomata (dokument 

Ministerstva průmyslu a obchodu), 

i) znalost příslušného teritoria, včetně regionál-

ních vazeb 

Elektronické komunikace 

a poštovní služby 

a) Úmluva Mezinárodní telekomunikační unie, 

b) Evropský regulační rámec, 

c) Poštovní směrnice, 

d) Akta Světové poštovní unie, 
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e) zákon o poštovních službách, 

f) zákon o elektronických komunikacích, 

g) Státní politika v elektronických komunikacích: 

Digitální Česko, 

h) Digitální Česko v.2.0 – Cesta k digitální 

ekonomice 

Veřejné investování a za-

dávání veřejných zakázek 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných 

službách v přepravě cestujících po železnici 

a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 1191/69 a č. 1107/70, 

b) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, 

c) zákon o veřejných zakázkách, 

d) koncesní zákon, 

e) zákon o veřejných službách v přepravě 

cestujících, část týkající se uzavírání smlouvy 

o veřejných službách v přepravě cestujících 

s dopravcem, 

f) usnesení vlády k používání elektronických 

tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání 

finančních prostředků, 

g) usnesení vlády k resortním systémům 

centralizovaného zadávání veřejných zakázek, 

h) usnesení vlády k používání národního 

elektronického nástroje v rámci národní 

infrastruktury pro elektronické zadávání 

veřejných zakázek, 

i) strategie elektronizace zadávání veřejných 

zakázek pro příslušné období 

Společné evropské poli-

tiky podpory a pomoci, 

evropské strukturální, 

investiční a obdobné fon-

dy 

a) Smlouva o fungování Evropské unie, článek 

174 a násl., 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o společných ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 

zemědělském fondu pro rozvoj venkova 

a Evropském námořním a rybářském fondu, 

o obecných ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1084/2006, 

d) Dohoda o partnerství pro programové období 

2014-2020, 

e) Národní strategický referenční rámec 

pro programové období 2007-2013, 
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f) rozpočtová pravidla, 

g) zákon o podpoře regionálního rozvoje 

Regionální rozvoj a) obecní zřízení, 

b) krajské zřízení, 

c) zákon o hlavním městě Praze, 

d) rozpočtová pravidla, 

e) zákon o podpoře regionálního rozvoje, 

f) zákon o pohřebnictví, 

g) zákon o státní pomoci při obnově území 

postiženého živelní nebo jinou pohromou 

Cestovní ruch a) zákon o některých podmínkách podnikání 

a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu, 

b) koncepce státní politiky cestovního ruchu 

v České republice 

Bydlení  a) zákon o státní sociální podpoře, 

b) zákon o Státním fondu rozvoje bydlení, 

c) zákon o sociálních službách, 

d) zákon o pomoci v hmotné nouzi, 

e) zákon o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, 

f) občanský zákoník, 

g) zákon o obchodních korporacích, 

h) zákon, kterým se upravují některé otázky 

související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě 

s byty, 

i) zákon o převodu vlastnického práva 

k jednotkám a skupinovým rodinným domům 

některých bytových družstev, 

j) koncepce bydlení České republiky, 

k) koncepce sociálního bydlení České republiky. 

Územní plánování stavební zákon 

Stavební řád a) zákon o přestupcích, 

b) zákon o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

c) stavební zákon, 

d) zákon o vyvlastnění, 

e) zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury 

Zemědělství  a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1698/2005, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o financování, řízení a sledování společné 

zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
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(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 

č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) 

č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, 

c) zákon o krmivech, 

d) zákon o ochraně chmele, 

e) zákon o zemědělství, 

f) zákon o hnojivech,  

g) zákon o ekologickém zemědělství, 

h) zákon o ochraně práv k odrůdám, 

i) zákon o Státním zemědělském intervenčním 

fondu,  

j) zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 

ústavu zemědělském, 

k) zákon o oběhu osiva a sadby,  

l) zákon o vinohradnictví a vinařství 

Lesní hospodářství  a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se 

stanoví povinnosti hospodářských subjektů 

uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, 

b) zákon o České inspekci životního prostředí 

a její působnosti v ochraně lesa, 

c) zákon o ochraně přírody a krajiny, 

d) zákon na ochranu zvířat proti týrání, 

e) lesní zákon, 

f) zákon o právu na informace o životním 

prostředí, 

g) zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 

lesních dřevin, 

h) zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků 

na trh 

Myslivost zákon o myslivosti 

Rybářství a včelařství zákon o rybářství 

Vodní hospodářství  a) vodní zákon, 

b) zákon o vodovodech a kanalizacích, 

c) stavební zákon 

Potravinářská výroba 

a péče o potraviny  

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky 

potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad 

pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 

týkající se bezpečnosti potravin, část týkající se 

obecného potravinového práva a Evropského 

úřadu pro bezpečnost potravin, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 

potravin, 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

stanoví zvláštní hygienická pravidla 

pro potraviny živočišného původu, 

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
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č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

stanoví zvláštní pravidla pro organizaci 

úředních kontrol produktů živočišného původu 

určených k lidské spotřebě, 

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 

kontrolách za účelem ověření dodržování 

právních předpisů týkajících se krmiv 

a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých 

životních podmínkách zvířat, 

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 

o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) 

č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 

87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, 

směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, 

směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES 

a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, 

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 

o režimech jakosti zemědělských potravin 

a produktů, 

h) zákon o potravinách a tabákových výrobcích, 

i) zákon o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci, 

j) kontrolní řád 

Veterinární péče  a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 

o doplňkových látkách používaných ve výživě 

zvířat, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se 

stanoví postupy Společenství pro registraci 

humánních a veterinárních léčivých přípravků 

a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 

agentura pro léčivé přípravky, 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 

potravin,  

d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

stanoví zvláštní hygienická pravidla 

pro potraviny živočišného původu, 

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 

kontrolách za účelem ověření dodržování 

právních předpisů týkajících se krmiv 

a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých 

životních podmínkách zvířat, 
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f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se 

stanoví postupy Společenství pro stanovení 

limitů reziduí farmakologicky účinných látek 

v potravinách živočišného původu, kterým se 

zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 

a kterým se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 726/2004, 

g) nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 

22. prosince 2009 o farmakologicky účinných 

látkách a jejich klasifikaci podle maximálních 

limitů reziduí v potravinách živočišného 

původu, 

h) zákon na ochranu zvířat proti týrání, 

i) zákon o regulaci reklamy, 

j) zákon o krmivech, 

k) veterinární zákon, 

l) plemenářský zákon, 

m) zákon o odpadech, 

n) zákon o obalech, 

o) zákon o podmínkách uvádění biocidních 

přípravků a účinných látek na trh, 

p) zákon o nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy a genetickými produkty, 

q) zákon o léčivech, 

r) kontrolní řád 

Rostlinolékařská péče  a) zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 

ústavu zemědělském, 

b) zákon o rostlinolékařské péči, 

c) kontrolní řád 

Pozemková správa a kra-

jinotvorba 

a) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, 

b) zákon o zeměměřictví, 

c) lesní zákon, 

d) zákon o pozemních komunikacích, 

e) zákon o oceňování majetku, 

f) zákon o zemědělství, 

g) vodní zákon, 

h) zákon o pozemkových úpravách a pozem-

kových úřadech, 

i) stavební zákon, 

j) katastrální zákon  

Financování, řízení a sle-

dování Společné země-

dělské politiky 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1698/2005, 

b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o financování, řízení a sledování společné 
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zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 

č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) 

č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, 

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým 

se stanoví pravidla pro přímé platby 

zemědělcům v režimech podpory v rámci 

společné zemědělské politiky a kterým se 

zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 

a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, 

d) zákon o zemědělství, 

e) zákon o Státním zemědělském intervenčním 

fondu 

Zabezpečování obrany 

státu a správa vojenských 

újezdů 

a) Charta Spojených národů, 

b) Statut Mezinárodního soudního dvora, 

c) Ženevské úmluvy na ochranu obětí války, 

d) Úmluva na ochranu kulturních statků 

za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní,  

e) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám 

o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů (Protokol I), 

f) Dodatkový protokol o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní 

charakter (Protokol II), 

g) Pařížská charta pro novou Evropu, 

h) Budapešťská deklarace o světovém dědictví, 

i) Severoatlantická smlouva, 

j) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách 

v Evropě, 

k) Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu 

kulturních statků za ozbrojeného konfliktu 

z roku 1954,  

l) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám 

o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol 

III), 

m) Závěrečný akt Konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě, 

n) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,  

o) zákon o ozbrojených silách České republiky,  

p) zákon o průběhu základní nebo náhradní služby 

a vojenských cvičení a o některých právních 

poměrech vojáků v záloze, 

q) zákon o vojácích z povolání, 

r) zákon o zajišťování obrany České republiky,  

s) zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států 

na území České republiky, 

t) zákon o válečných veteránech, 

u) branný zákon, 

v) zákon o Vojenském zpravodajství,  

w) zákon o Vojenské policii,  

za) strategická koncepce Organizace Severoatlan-
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tické smlouvy, 

zb)  evropská bezpečnostní strategie, 

zc)  obranná strategie České republiky, 

zd)  plán obrany České republiky,  

ze)  bezpečnostní strategie České republiky,  

zf)  vojenská strategie České republiky,  

zg)  dlouhodobá vize rezortu Ministerstva obrany,  

zh)  Bílá kniha o obraně, 

zi)  doktrína Armády České republiky, 

zj) koncepce mobilizace ozbrojených sil České 

republiky,  

zk)  koncepce přípravy občanů k obraně státu 

Hospodářská opatření 

pro krizové stavy a sprá-

va státních hmotných 

rezerv  

a) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, 

b) zákon o působnosti Správy státních hmotných 

rezerv, 

c) zákon o nouzových zásobách ropy, 

d) zákon o zajišťování obrany České republiky,  

e) zákon o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, 

f) krizový zákon, 

g) zákon o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy  

Obranná standardizace, 

katalogizace a státní ově-

řování jakosti 

zákon o obranné standardizaci, katalogizaci 

a státním ověřování jakosti výrobků a služeb 

určených k zajištění obrany státu  

Doprava  a) zákon o silniční dopravě, 

b) zákon o drahách, 

c) zákon o vnitrozemské plavbě, 

d) zákon o pozemních komunikacích, 

e) zákon o civilním letectví, 

f) zákon o námořní plavbě, 

g) zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, 

h) zákon o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel, 

i) zákon o silničním provozu, 

j) zákon o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, 

k) zákon o veřejných službách v přepravě 

cestujících, 

l) dopravní politika České republiky 

Ochrana přírody a krajiny  a) nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 

1981 o společných pravidlech pro dovoz 

produktů z velryb a ostatních kytovců, 

b) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 

1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 

s nimi, 

c) nařízení Komise (EU) č. 865/2006 ze dne 

4. května 2006 o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů 

volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin regulováním obchodu s těmito druhy, 
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d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci 

a regulaci zavlékání či vysazování a šíření 

invazních nepůvodních druhů, 

e) zákon o životním prostředí, 

f) horní zákon, 

g) zákon o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, 

h) zákon o geologických pracích, 

i) zákon o ochraně přírody a krajiny, 

j) zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, 

k) lesní zákon, 

l) zákon o právu na informace o životním 

prostředí, 

m) zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České 

Švýcarsko, 

n) zákon o poskytování náhrad škod způsobených 

vybranými zvláště chráněnými živočichy, 

o) zákon o zoologických zahradách, 

p) zákon o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě, 

q) zákon o obchodování s ohroženými druhy 

Technická ochrana život-

ního prostředí 

a) zákon o životním prostředí, 

b) zákon o právu na informace o životním 

prostředí, 

c) zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, 

d) zákon o odpadech, 

e) vodní zákon, 

f) zákon o obalech, 

g) zákon o integrované prevenci, 

h) zákon o prevenci závažných havárií, 

i) zákon o integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí a integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí, 

j) zákon o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě, 

k) chemický zákon, 

l) zákon o látkách, které poškozují ozonovou 

vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, 

m) zákon o ochraně ovzduší 

Státní statistická služba a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské 

statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) 

č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se 

vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému 

úřadu Evropských společenství, nařízení Rady 

(ES) č. 322/97 o statistice Společenství 

a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, 

kterým se zřizuje Výbor pro statistické 

programy Evropských společenství, 

b) zákon o státní statistické službě, 
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c) kodex evropské statistiky 

Zeměměřictví a katastr 

nemovitostí  

a) zákon o zeměměřických a katastrálních 

orgánech, 

b) zákon o zeměměřictví, 

c) katastrální zákon, 

d) jednací řád katastrálního úřadu, 

e) návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, 

f) návod pro obnovu katastrálního operátu 

a převod, 

g) návod pro správu geodetických základů, 

h) návod pro tvorbu a vedení základních map 

České republiky 

Hornictví, geologie, pod-

zemní stavitelství a vý-

bušniny 

a) horní zákon, 

b) zákon o hornické činnosti, výbušninách a státní 

báňské správě, 

c) zákon o geologických pracích, 

d) zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě 

nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi 

pravomocí států, 

e) zákon o přechodném financování některých 

sociálně zdravotních dávek horníků, 

f) zákon o nakládání s těžebním odpadem, 

g) zákon o ukládání oxidu uhličitého 

do přírodních horninových struktur, 

h) zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin 

pro civilní použití 

Průmyslové vlastnictví a) zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, 

b) zákon o ochraně topografií polovodičových 

výrobků, 

c) zákon o užitných vzorech, 

d) zákon o opatřeních na ochranu průmyslového 

vlastnictví, 

e) zákon o ochraně biotechnologických vynálezů, 

f) zákon o ochraně průmyslových vzorů, 

g) zákon o ochraně označení původu 

a zeměpisných označení, 

h) zákon o poplatcích za udržování patentů 

a dodatkových ochranných osvědčení 

pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, 

i) zákon o ochranných známkách, 

j) zákon o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví 

Hospodářská soutěž, 

dohled nad zadáváním 

veřejných zakázek a kon-

cesí a dohled nad po-

skytováním veřejné pod-

pory 

a) Smlouva o fungování Evropské unie, čl. 101 až 

109, 

b) nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 

22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, 

c) nařízení Rady ES č. 1/2003 ze dne 16. prosince 

2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže 

stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, 
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d) nařízení Rady ES č. 139/2004 ze dne 20. ledna 

2004 o kontrole spojování podniků, 

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných 

službách v přepravě cestujících po železnici 

a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 1191/69 a č. 1107/70, 

f) zákon o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, 

g) zákon o ochraně hospodářské soutěže, 

h) zákon o úpravě některých vztahů v oblasti 

veřejné podpory, 

i) zákon o veřejných zakázkách, 

j) koncesní zákon, 

k) zákon o významné tržní síle při prodeji 

zemědělských a potravinářských produktů 

a jejím zneužití, 

l) zákon o veřejných službách v přepravě 

cestujících, část týkající se uzavírání smlouvy 

o veřejných službách v přepravě cestujících 

s dopravcem 

Jaderná bezpečnost, ra-

diační ochrana, správa 

ve věcech chemických 

a biologických zbraní 

a) atomový zákon, 

b) zákon o některých opatřeních souvisejících se 

zákazem chemických zbraní, 

c) zákon o některých opatřeních souvisejících se 

zákazem bakteriologických (biologických) 

a toxinových zbraní, 

d) správní řád, 

e) kontrolní řád 

Ochrana utajovaných in-

formací 

zákon o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti 

Ochrana osobních údajů a) zákon o ochraně osobních údajů, 

b) zákon o evidenci obyvatel, 

c) zákon o některých službách informační 

společnosti, 

d) zákon o elektronických komunikacích, 

e) zákon o základních registrech, 

f) kontrolní řád 

Odborné zabezpečení čin-

nosti vlády  

a) Ústava České republiky, 

b) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, 

c) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

d) zákon o jednacím řádu Senátu, 

e) zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních 

smluv, 

f) zákon o archivnictví a spisové službě, 

g) zákon o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, 

h) legislativní pravidla vlády, 

i) jednací řád vlády, 

j) obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA), 
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k) směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní 

projednávání a ukončování platnosti meziná-

rodních smluv, 

l) směrnice vlády ke sjednávání mezinárodních 

smluv v rámci Evropské unie a k jejich 

vnitrostátnímu projednávání, 

m) metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) 

Organizační věci státní 

služby a správa slu-

žebních vztahů státních 

zaměstnanců, příslušníků 

bezpečnostních sborů 

a vojáků z povolání 

a) zákon o vojácích z povolání, 

b) zákoník práce, 

c) zákon o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, 

d) zákon o státní službě 

Evropská politika vlády a) Smlouva o Evropské unii, 

b) Smlouva o fungování Evropské unie, 

c) Smlouva o založení Evropského společenství 

pro atomovou energii, 

d) nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 

11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích 

na místě prováděných Komisí za účelem 

ochrany finančních zájmů Evropských 

společenství proti podvodům a jiným 

nesrovnalostem, 

e) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu 

veřejnosti k dokumentům Evropského 

parlamentu, Rady a Komise, 

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 

o Evropském námořním a rybářském fondu 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, 

(ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) 

č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1255/2011, 

g) nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení 

Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, 

h) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 

o prováděcích pravidlech k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 

č. 966/2012, kterým se stanoví finanční 

pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, 

i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 

o vyšetřování prováděném Evropským úřadem 

pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 

č. 1074/1999, 
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j) nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 

14. dubna 2014, kterým se zavádí program 

„Evropa pro občany“ na období 2014-2020, 

k) jednací řád Evropského parlamentu, čl. 128 až 

130, 

l) jednací řád Evropské rady, 

m) jednací řád rady Evropské unie, 

n) závěry Rady o Strategii Evropské unie 

pro Podunají, 

o) sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů Strategie Evropské 

unie pro Podunají, 

p) Ústava České republiky, 

q) ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, 

r) zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy,  

s) zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

t) zákon o jednacím řádu Senátu, 

u) zákon o svobodném přístupu k informacím, 

v) statut Výboru pro koordinaci zahraniční 

bezpečnostní politiky, 

w) směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní 

projednávání a ukončování platnosti 

mezinárodních smluv, čl. 6 (sondáž), čl. 7 až 24 

(sjednávání a vnitrostátní projednávání), čl. 27 

až 29 (provádění smluv), 

x) směrnice vlády o postupu při nakládání 

s dokumenty Rady a jinými dokumenty 

Evropské unie, projednávání záležitostí 

Evropské unie v Senátu a Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky 

a přípravě českého jazykového znění právních 

aktů, 

y) Koncepce informování o evropských 

záležitostech v České republice, 

z) usnesení vlády o Informaci o stavu realizace 

Koncepce informování o evropských 

záležitostech v České republice a návrhu 

komunikačních priorit vlády na rok 2006, 

za) usnesení vlády o realizaci společného projektu 

Úřadu vlády a Ministerstva pro místní rozvoj               

– Národního orgánu pro koordinaci Eurocentra 

a Eurofon – zdroje informací o tématech 

Evropské unie a implementaci evropských 

fondů, 

zb) statut Výboru pro Evropskou unii, 

zc) jednací řád Výboru pro Evropskou unii 

na vládní úrovni,  

zd) jednací řád Výboru pro Evropskou unii 

na pracovní úrovni, 

ze) statut Rady hospodářské a sociální dohody 
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České republiky 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č.    /2015 Sb. 

 

Vzor osvědčení o vykonání úřednické zkoušky 

 

Číslo osvědčení:                            

 

Název služebního úřadu: 

 

Sídlo služebního úřadu: 

 

Obor státní služby: 

 

Členové zkušební komise: 

 

 

OSVĚDČENÍ 

 

O ÚSPĚŠNÉM VYKONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY  

 

 

 

    ..................................................................................................................... 

(akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení) 

 

................................................................................................................. 

(evidenční číslo státního zaměstnance, popřípadě datum a místo narození) 

 

 

ú s p ě š n ě 

 

v y k o n a l(a)  dne ...............................  

 

 

podle § 36 odst. 2 a 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,  

 

 

obecnou část úřednické zkoušky  

 

zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby 

 

 

 

V ............................. dne............................ 

    (místo a datum vydání osvědčení) 

 

 

    ......................................      .....................................................     ......................................... . 

(podpisy členů zkušební komise) 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č.   /2015 Sb. 

 

Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky 

 

  

ZPRÁVA O NEÚSPĚŠNÉM VYKONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY 

pro obor státní služby: ……………………………………………….. 

□ v obecné části          □ ve zvláštní části  

Ústřední správní úřad: 

Datum a místo konání:  

Zkušební komise ve složení: 

…...…………………………………….……..……………..………………………………… 
služební označení, akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení člena zkušební komise 

…...…………………………………….……..……………..………………………………… 
služební označení, akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení člena zkušební komise 

..……………………………..………………………………………………………………….                   

služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení člena zkušební komise 

vystavuje v souladu s § 39 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s odkazem 

na své hodnocení zprávu o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky (protokol 

o průběhu úřednické zkoušky č.: ………………)  

pro zkoušeného: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení  

………………………………………………………………………………………………… 
evidenční číslo státního zaměstnance, popřípadě datum a místo narození 

 

Zdůvodnění neúspěšného hodnocení úřednické zkoušky 

(vychází z hodnocení zkušební komise zaznamenaného v protokolu o průběhu úřednické 

zkoušky)  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………..……….……        ………..………………     ……….………………………    
    podpis člena zkušební komise               podpis člena zkušební komise      podpis člena zkušební komise 

Potvrzení o převzetí zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky: 

 

V ……………………………. dne ………………             

…….………..………………………… 
                            podpis zkoušeného 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č.    /2015 Sb. 

 

Vzor protokolu o průběhu úřednické zkoušky 

PROTOKOL  

O PRŮBĚHU ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY 

 

Číslo protokolu nebo číslo jednací:                   Datum konání úřednické zkoušky: 

 

 

Ústřední správní úřad: ………………………………………………………………… 

 

Obor státní služby: ……………………………………………………………………. 

 

Zkušební komise ve složení: 

 

členové:  

 ................................................................................................................................... 

             služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, 

popřípadě jména, a  příjmení 

 

.............................................................................................................................. 

             služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno,  

popřípadě jména, a příjmení 

 

.................................................................................................................................. 

             služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení 

  

Zkoušený: 

 

.................................................................................................................................. 

služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno,  

popřípadě jména, a příjmení 

 

.................................................................................................................................. 

datum a místo narození 

 

.................................................................................................................................. 

číslo služebního průkazu (jedná-li se o státního zaměstnance) 

 

.................................................................................................................................. 

číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti (nejedná-li se o státního 

zaměstnance) 

 

.................................................................................................................................. 

doručovací adresa 

 

Obecná část úřednické zkoušky:   □ vykonal(a)     

     ………………………………………… 

(v čase od – do) 
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v případě konání: 

………        …………………………                   ………………………………. 
test číslo    počet správně zodpovězených otázek              hodnocení „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

vyhodnocení testu provedl: 

………………………………………………………………………………………………. 

služební označení (jedná-li se o státního zaměstnance), akademický titul, jméno, popřípadě 

jména, a příjmení, číslo služebního průkazu státního zaměstnance (jedná-li se o státního 

zaměstnance) 

 

Zvláštní část úřednické zkoušky:   □ vykonal(a)     

     ………………………………………… 

(v čase od – do) 

 

v případě konání: 

……………………..  ……………/……………………/…………………… 

1. otázka číslo                     hodnocení* „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

 

……………………..  ………………/……………………/…………………… 

2. otázka číslo                     hodnocení* „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

 

……………………..  ………………/……………………/…………………… 

3. otázka číslo            hodnocení* „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

[*Hodnocení „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ uvede každý člen zkušební komise samostatně 

v pořadí uvedeném v jejím složení.] 

 

 

Celkové hodnocení zvláštní části úřednické zkoušky:  ……………………………………. 

                                                                                        „vyhověl(a)“ – „nevyhověl(a)“ 

 

Záznam podle § 3 odst. 5 vyhlášky č.      /2015 Sb. :    □ Ano         □ Ne 

 

…………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………… 

 

Podpisy členů zkušební komise: 

 

 

……………………….   ……………………   ………………………. 

člen                           člen       člen 

 

Datum a podpis zkoušeného 

(potvrzení o seznámení se s hodnocením □ obecné a/nebo □ zvláštní části) 

 

……………………….                                      ………………………... 

datum                                                               podpis zkoušeného 
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